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Prevalencia obezity a cukrovky

• nadhmotnosť a  obezitu  má  viac  ako  50  %  obyvateľov  
vo  väčšine  európskych  krajín (WHO 07/2013)

• Nediagnostikovaní pacienti s cukrovkou 46,5%
(IDF 2015)

• Nadhmotnosť a obezita u dospelých: 80% DM.2 typu 
(INSERM)



Prevalencia obezity a cukrovky

• za  posledných  10  rokoch  sa  počet  obéznych  zvýšil  o  
10  – 40  % (Obesity Surgery 2007; 70: 260–270)

• V niektorých krajinách by mohol dokonca počet osôb 
s nadváhou a obezitou do roku 2030 presiahnuť 
90%.*

*Zdroj:http://www.diaslovakia.sk/contentData/0295/1._Slovensk%C3%BD_de%C5%88_obezity.pdf

http://www.diaslovakia.sk/contentData/0295/1._Slovensk%C3%BD_de%C5%88_obezity.pdf


Diabetes mellitus v SR 2013 vs. 2014

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs1311.pdf

http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs1311.pdf


DM1
• Geneticky podmienený

• Idiobatický

• autoimunitný

• Výskyt v detskom veku, u 
dospievajúcich

DM2
• Geneticky podmienený + 

faktory životného štýlu

• Dôsledok nadváhy a 
obezity

• Výskyt v staršom veku

Vznik nevieme ovplyvniť
Vznik vieme ovplyvniť, 
môžeme jej predísť



Ovplyvniteľné faktory obezity

Chronický stres

stresový hormón 
kortizol súvisí s 
viscerálnou obezitou a 
inzulínovou 
rezistenciou

Nevhodné stravovanie 
vysokoenergetická strava 
(kalorická, bohatá na cukry a tuky) 
nadmerná veľkosť porcií, 
nepravidelné stravovanie, 
zlé stravovacie návyky

Nedostatok pohybu 

Nízka telesná aktivita, 
sedavý spôsob života,

obmedzený pohyb, 
znížený výdaj energie

Racionalizácia 
stravovania

Psychický relax
Zvýšená fyzická 

aktivita

ZMENA

Optimalizácia životného štýlu          zníženie rizika DM2 až o 50%. 



Obezita

• Dôsledok dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie spojenej s 
dlhodobým nadmerným prísunom energie

• Príjem energie väčší ako výdaj

• Prebytočná energia sa v organizme ukladá vo forme tukov, dochádza k 
hromadeniu tukových zásob a vzostupu telesnej hmotnosti 



PRÍJEM ENERGIE = VÝDAJ ENERGIE

PRÍJEM ENERGIE
daný množstvom živín 

VÝDAJ ENERGIE
bazálny metabolizmus, energia pre fyzickú aktivitu, 

termogenéza, tvorba energetických rezerv

VÝDAJ ENERGIE sa zvyšuje, ak:

• Váš jedálniček obsahuje 
správne potraviny 
Rozdelíte si jedlo na viac 
menších porcií

• Máte dostatok pohybu a 
športu

• Máte dostatok vody a spánku

PRÍJEM ENERGIE sa zvyšuje, ak:

• Prijímate nadmerné množstvo 
potravín

• Prijmete málo porcii vo 
veľkých dávkach

• Konzumujete nevhodné 
potraviny

• Máte nedostatok pohybu a 
športu

• Vypijete málo vody a máte 
málo spánku



Obezita podľa distribúcie tuku

Androidný (abdominálny) typ obezity u mužov aj žien predstavuje vyššie 

zdravotné riziko (DM2, KVO: ISCHS, IM)!!!

(Lyon et al. 2003; Eckel et al. 2005). 



Abdominálna obezita rizikový faktor DM2

Abdominálna obezita 

DM.2 typu

inzulínová rezistencia (IR) 

Inzulínová rezistencia (IR) = periférne tkanivá nereagujú na inzulín dostatočne, čo vedie ku kompenzačnej 
hyperinzulinémii, následne vzniku prediabetického stavu (k porušenej glykémii nalačno, poruche glukózovej 
tolerancie) a neskôr k rozvoju diabetu mellitus 2. typu (DM2).
Patogenéza IR: Z intraabdominálneho tukového tkaniva sa zo štiepenia triacylglycerolov (TAG) prostredníctvom 
enzýmov uvoľňujú mastné kyseliny, ktoré sa dostávajú do cirkulácie a podieľajú sa v rozličných orgánoch (napr. 
pečeň, pankreas) na rozvoji prejavov IR. Tukové bunky pri uvoľnovaní MK tvoria pôsobky (adipocytokíny), ktoré 
majú endokrinné a parakrinné účinky.



Abdominálna obezita

Tukové tkanivo 
vylučuje množstvo látok, ktoré sa 
spájajú s:
• Dyslipidémiou
• Inzulínovou rezistenciou
• Zvýšeným krvným cukrom
• Vysokým tlakom 
• Protrombotickým stavom
• Prozápalovým stavom



Abdominálna obezita rizikový faktor DM2, MS

• Adiponektín = inzulín senzitivizujúci hormón 
s antiaterogénnym a protizápalovým 
účinkom 

• Viscerálna obezita je spojená s nízkou 
hladinou adiponektínu. Obezni ľudia a ľudia 
s nadváhou majú nízku hladinu 
adiponektínu.

• Ak sú adipocyty (energetická zásoba pre 
organizmus) preplnené triacylglycerolmi, 
tvorí sa menej adiponektínu.

• Nízka hladina adiponektínu asociuje s 
výskytom inzulínovej rezistencie, 
metabolického syndrómu a DM2.

• Znížením hmotnosti a znížením objemu 
tukového tkaniva v organizme sa hladina 
adiponektínu výrazne zvyšuje.

Yoshihisa Okamoto et al. Clin. Sci. 2006;110:267-278



Rizikové faktory 

metabolického 

syndrómu

NCEP – ATPIII 

kritériá

Modifikované kritériá 

IDF pre európsku 

populáciu

Harmonizovaná definícia 

MS (2009)

Dg MS pozitivita 3 z 5 kritérií
AO + pozitivita 2 zo 4 

kritérií Pozitivita 3 z 5 RF

BMI x > 30 kg/m2** x

OBVOD PÁSA

(európsky pôvod)

> 102 cm (muži) a                      

> 88 cm (ženy)

≥ 94 cm (muži) a                                

≥ 80 cm (ženy)

Muži ≥ 94 cm (zvýšené riziko) 

muži ≥ 102 cm (vysoké riziko)

ženy ≥ 80 cm (zvýšené riziko)

ženy  ≥ 88 cm (vysoké riziko)

GLU

HGN (6,1 – 6,9 mmol/l) 

a/alebo PGT (2 hod. 

glykémia 7,8 – 11,1 

mmol/l) alebo DM2

nalačno ≥ 5,6 mmol/l

alebo DM2

Nalačno ≥5,6 mmol/l

alebo DM2

TG ≥1,7 mmol/l ≥1,7 mmol/l ≥1,7 mmol/l

HDL/špecifická liečba
< 1,03 mmol/l (muži),                

< 1,28 mmol/l (ženy)

≤1,03 mmol/l (muži),                   

≤1,29 mmol/l (ženy)

< 1,0 mmol/l (muži),                

< 1,3 mmol/l (ženy)

TK/špecifická liečba ≥130/85 mmHg ≥130/85 mmHg ≥ 130/85 mmHg



Vzťah OP k iným ochoreniam ako DM2

ŽENY

Obezita, ktorá sa často spája s hyperinzulinémiou, sa dáva do súvislosti s 
poruchami menštruačného cyklu.

Pokles hmotnosti u obéznych žien s anovuláciou môže viesť k úprave 
menštruačných abnormalít. 
Redukcia hmotnosti je preto prvým terapeutickým riešením u obéznych 
pacientiek so Syndrómom polycystických ovárií (PCOS)

Pokles hmotnosti vedie v mnohých prípadoch k navodeniu ovulácie a 
redukcii hyperandrogenémie a HI. Medzi základné liečebné postupy pri 
PCOS patrí okrem indukcie ovulácie redukcia hmotnosti a zníženie HI. Z 
inzulínových senzi-tizérov je v literatúre najviac údajov o priaznivom efekte 
metformínu na úpravu menštruačného cyklu a redukciu hladiny inzulínu.
Zdroj: http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=436&magazine_id=1



Vzťah OP k iným ochoreniam ako DM2

MUŽI

Každých desať centimetrov v páse navyše zvyšuje riziko vzniku ochorenia 
prostaty o 13 percent. 

U mužov s vyššími BMI a obvodom pása bolo pravdepodobnejšie, 
že sa u nich objaví agresívnejšia forma rakoviny prostaty. 

Vyplýva z výsledkov štúdie, ktorá 14 rokov sledovala prepojenie 
telesných mier u mužov po 50. roku života a mierou rizika 
vypuknutia rakoviny prostaty.

Zdroj: European Obesity Summit, Göteborg



Ukazovatele obezity a rizika

OP (obvod pása) 

• pozitívne koreluje s 
abdominálnou obezitou

• zohľadňuje distribúciu tuku

• Vysoký OP sa spája s 
metabolickým a KV rizikom

Klasifikácia BMI a zdravotné riziko podľa WHO

BMI Kategórie Zdravotné riziko

< 18,5 podváha zvýšené
18,5 - 24,9 normálna hmotnosť nízke

25,0 - 29,9 nadváha zvýšené
30,0 - 34,9 obezita 1. stupňa vysoké
35,0 - 39,9 obezita 2. stupňa vysoké
˃ 40 obezita 3. stupňa veľmi vysoké

BMI (Body mass index) 

• vychádza z údajov váhy a výšky

• nezohľadňuje distribúciu tuku, môže 
skreslovať (tuk je ľahší ako svalová 
hmota)

• Vysoké BMI sa spája so zdravotným 
rizikom



Obvod pása ukazovateľ abdominálnej obezity

• Obvod pása meriame v horizontálnej rovine v prostriedku vzdialenosti 
medzi hornou hranou lopaty bedrovej kosti a spodnou hranou 
posledného rebra, tesne nad pupkom.

• Zjednodušene: v mieste najväčšieho objemu v stoji, brucho má byť 
uvoľnené a vo výdychu.



Obvod pása

• Ovplyvniteľný RF (dosahuje sa racionalizáciou životného štýlu a pohybom)

• Prediktor kardiometabolického rizika (DM2, MS, KVO: ISCHS, IM,CMP)

• môže poukázať na vysokorizikové nediagnostikované osoby

• Význam už v prevencii a kontrole RF v lekárni 

(edukácia, Deň obezity 21. máj, Projekt MOST a Deň Srdca)

• Hodnota OP - súčasť skórovacieho testu FINDRISK (dotazník, kalkulačka)



Určenie rizika vzniku cukrovky 2. typu

Podľa medzinárodného fínskeho dotazníka FINDRISC

Pravdepodobnosť vzniku DM2 do 10 rokov

Tento test rizika diabetes mellitus II. typu byl vytvorený Schwarzem v roku 2006 a 
následne vedecky zhodnotení (Bergmann a kol. 2007). 

Riziko konverzie prediabetických stavov do DM2 

• na základe prítomnosti prediabetických stavov 
(Porucha glukózovej tolerancie o GTT 7,8-11 mmol/l, hraničná glykémia nalačno 5,6-
6,9 mmol/l, glykovaný hemoglobín HbA1c) 

• na základe ostatných komponentov metabolického syndrómu (harmonizované IDF 
kritéria)

• na základe genetickej predispozície v zmysle prítomnosti DM2 u prvostupňových 
príbuzných 

Skórovací systém



Test rizika cukrovky 2. typu

Kalkulačky dostupné na internete: 
http://www.viadia.sk/otestujte-svoje-rizika/otestujte-si-svoje-riziko-vzniku-cukrovky-2-typu/

http://www.ikem.cz/cs/odhad-rizika-rozvoje-diabetu-2-typu-podle-dotazniku-findrisc/a-2180/

Zohľadňuje nasledovné:
• Pohlavie, vek
• BMI, OP
• Fyzická aktivita denne (min. 30 minút)
• Konzumácia zeleniny a ovocia každý deň
• Užívanie liekov na zníženie TK
• Niekedy zistená zvýšená hladina cukru v krvi (počas lekárskej prehliadky, 

počas choroby, počas tehotenstva)
• Diagnostikovaný diabetes mellitus v rodine (prarodičia, rodičia, súrodenec, 

teta/strýko, bratranec/sesternica, dieťa

http://www.viadia.sk/otestujte-svoje-rizika/otestujte-si-svoje-riziko-vzniku-cukrovky-2-typu/
http://www.ikem.cz/cs/odhad-rizika-rozvoje-diabetu-2-typu-podle-dotazniku-findrisc/a-2180/


Prevalencia abdominálnej obezity 
v slovenskej populácii (IDEA 2003-2005)

OP u mužov ≥102 cm  (15,5%)

OP u žien ≥88 cm (21,4%)

(podľa krítérii NCEP ATP III) 

OP u mužov ≥94 cm (48,9 %)
OP u žien ≥80 cm (45,9 %)
(Podľa IDF kritérií)

IDEA v SR (2003-2005)
6 407 praktických lekárov zo 63 krajín sveta, pilotný skríning v slovenskej populácii u 40-ročných 

Zvýšené riziko Vysoké riziko

„Prevalencia hlavných rizikových  faktorov (hypertenzia, hyperlipidémia a 
diabetes mellitus) zvyšovala  so  zväčšovaním sa rozmeru OP“ 



Kampaň MOST – Mesiac o srdcových témach

• Cieľom projektu: zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikových faktoroch a 
poukázanie na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.

• Každoročne vrcholí kampaň posledný septembrový piatok akciou 
nazvanou Deň srdca na Slovensku.

• Realizujú sa vyšetrenia rizikových faktorov aterosklerózy a poradenstvo 
o prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

• Verejné lekárne predstavujú veľkú väčšinu meracích miest. 

Aktivita lekárnikov
(edukácia a monitoring RF)



Aktivita lekárnikov
(edukácia a monitoring RF)

DEŇ SRDCA 25.9.2015 (V rámci KAMPANE MOST)

Vyšetrenie rizikových faktorov KVO vo verejných lekárňach

Počet zapojených lekární: 382

Počet lekární, ktoré zaslali údaje: 268 (70%)

Počet všetkých vyšetrených: 5145



6%
7%

8%

13%

13%
14%

18%

21%

Počet meraní OP v zapojených lekárňach podľa kraja
DEŇ SRDCA 25.9.2015

Žilina

Trnava

Nitra

Bratislava

Trenčín

Banská bystrica

Košice

Prešov

SPOLU 2782Priemerný vek súboru: 51 rokov 



Aktivita lekárnikov
(edukácia a monitoring RF)

Charakteristika súboru

Počet zmeraných na OP: 2782

Priemerný vek: 51 rokov

Počet žien: 1851 (66,5%)

Počet mužov: 931 (33,5%)

• Diagnostikované KVO: 719 (26 %)

• Diagnostikovaná hypertenzia: 1023 (36 %)

• Diagnostikovaná cukrovka: 274 (9,8%)

• 2071 zmeraných (74%) uviedlo, že vykonáva fyzickú aktivitu 30 minút denne



Merania OP v lekárňach na DEŇ SRDCA 25.9.2015

60
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85

90

Žilina Košice Bratislava Prešov Trenčín Banská
bystrica

Nitra Trnava

81

84 84 85 85 85 86
87

Priemerný OP u žien (85 cm)  

Zvýšené riziko OP u žien ≥ 80 cm 

Priemerný vek: 50 rokov
Počet žien: 1851



Merania OP v lekárňach na DEŇ SRDCA 25.9.2015

Zvýšené riziko OP u mužov ≥ 94 cm 
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Trnava Bratislava Prešov Žilina Bánska
bystrica

Trenčín Košice Nitra

95 95 96 96 96 96 97
99

Priemerný  OP u mužov (96 cm) Priemerný vek: 52 rokov
Počet mužov: 931



Výsledky ohľadom adbominálnej obezity 

zo DŇA SRDCA

Muži

Priemerný vek: 52 rokov
Počet zmeraných mužov: 931
Priemerný OP: 96 cm
Priemerné BMI: 27,7

OP ≥ 94 cm (zvýšené riziko): 545 (58,5%)
BMI pacientov s OP ≥ 94 cm: 29,4

Vysoký OP ≥ 102 cm (vysoké riziko): 296 (31,8%)
BMI pacientov s OP ≥ 102 cm: 30,7

Ženy

Priemerný vek: 50 rokov
Počet zmeraných žien: 1851
Priemerný OP: 85 cm
Priemerné BMI: 25,3

OP ≥ 80 cm (zvýšené riziko): 1152 (62,2%)
BMI pacientov s OP ≥ 80 cm: 27,6

OP ≥ 88 cm (vysoké riziko): 761 (41,1%)
BMI pacientov s OP ≥ 88 cm: 29,1



Význam merania OP v lekárňach

(celoročne/vrámci kampane MOST a Deň Srdca)

Z nameraných hodnôt OP respondentov počas Dňa Srdca 2015 bolo zistené zvýšené 
zdravotné riziko u 58,5% mužov a 62,2% žien.

Hodnota OP je súčasťou záznamového hárku na výsledky pre Deň Srdca 2016
(Hárok je súčasťou bezplatného balíčka s materiálmi pre lekárne zapojené v MOST-e)

Lekáreň je významným miestom pre podchytenie potenciálne 
rizikových pacientov



Ďakujem za pozornosť 

Zmeraj obvod pása a odhadni riziko


